No Hotel Fazenda Dona Francisca o seu melhor amigo também é muito bem vindo!
Cachorros e gatos são bem vindos. Desde que prevaleça o bom senso e o fiel cumprimento das regras a
seguir:
 Os animais devem estar devidamente vacinados e com boa saúde. Apresentar carteira de vacinação no
check-in;
 Serão aceitos somente animais de pequeno porte e de temperamento amigável;
 Os animais deverão ficar com os donos no apartamento;
 Os donos deverão zelar para que os animais não façam barulhos que atrapalhem o bem-estar dos outros
hóspedes;
 Em caso de exceder o barulho no apartamento, os animais obrigatoriamente precisarão ser transferidos
para o canil;
 Os donos deverão trazer os utensílios e recipientes necessários para a estadia do animalzinho (alimentação,
guia e material de higiene);
 Os animais poderão circular pelas dependências externas do hotel. O uso da guia/coleira é obrigatório;
 Os animais em hipótese alguma poderão circular: pelas dependências do restaurante; piscinas interna e
externa e hidromassagens interna e externa. Independente se estiverem com guia/coleira, no carrinho
pet ou no colo de seus donos;
 O dono ficará responsável pela limpeza de resíduos sólidos e líquidos, além da responsabilidade por
eventuais danos ao apartamento;
 Os donos serão responsáveis por quaisquer incidentes/acidentes causados por seus animais de estimação e
deverão ressarcir os eventuais prejuízos causados por eles;
 O não cumprimento dessas regras poderá causar o cancelamento da estadia como forma de preservar o
bem-estar dos demais hóspedes.

IMPORTANTE:
 Será cobrada taxa inicial de R$ 100,00 por diária por animal de estimação de
pequeno porte;
 No check-out, no caso de algum dano ao apartamento ou transtorno causado ao
hotel, será cobrado mais uma taxa de R$ 100,00 para cobrir eventuais danos
extras.
 No check-out, no caso de identificada necessidade de limpeza extra no
apartamento será cobrado mais uma taxa de R$ 100,00 para cobrir eventual
limpeza diferenciada.

